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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

نم انه ىتح ،دحألا موي يكئالملا ريشبتلا ةالص دعوم ىلع ظفاحأ نأ اًرداق نوكأ نأ يندعسي
دنسبو ينم مكبرقب ترعش دقل :اًعيمج مكركشأ .“(Gemelli) يليميج” ـلا ىفشتسم
ذيمالتلا ّنأ ايجروتيللا يف مويلا َئِرُق يذلا ليجنإلا يوري !يبلق نم اًركش .يل مكتالص
اذه .(13 ،6 سقرم) "مهْوَفَشَف ىضْرَملا َنِم ًاريثَك ِتْيَّزلاِب اوحَسَم" عوسي مهلسرأ نيذلا
نكل .دّسجلاو حوّرلل ةحاّرلا يطعي يذلا ىضرملا ةحسم رس يف اًضيأ ركفن انلعجي “تيزلا”
هّنإ :ضيرملاب ينتعي نَم لبق نِم نانحلاو ةيانعلاو برقلاو ءاغصإلا اًضيأ وه “تيزلا” اذه
اًلجاع جاتحن ،انعيمج .شعنتو ،ملألا نم ئدهتو ،نسحتب رعشت كلعجت يتلا ةفطالملا لثم
لالخ نم ،رخآ صخشل اهحنمن نأ اًعيمج اننكميو ،نانحلاو برقلا نم “ةحسملا” هذه ىلإ اًلجآ مأ
موي "لوكوتورب" يف هّنأ ركذتنل .ةدعاسم ىلإ جاتحي نمل ةدودمم دي وأ ةيفتاه ةملاكم وأ ةرايز
.ىضرملا نم نيبيرق انك له :وه انم بلطُتس يتلا رومألا دحأ ،(٢٥ ىتم) ةريخألا ةنونيدلا

،ةديجلا ةيّحّصلا ةمدخلا ةّيمهأ ىدم ىرخأ ًةرم تربتخا ،ىفشتسملا يف هذه جالعلا مايأ يف
ةمدخ نمضت ةيناجم ةيحص ةمدخ .ىرخأ نادلبو ايلاطيإ يف لاحلا وه امك ،عيمجلل ةرفوتملا
نم اذهلو !هيلع ظفاحن نأ بجي .نيمثلا ريخلا اذه عيضي اّلأ بجي .عيمجلا لوانتم يف ةديج
،ةسينكلا يف ىتح .عيمجلا ةمهاسم بلطيو عيمجلا مدخي هّنأل ،اًعيمج هب مزتلن نأ يرورضلا
نم ديج لكشب لمعت ال ،ةرادإلا ءوس ببسب ،ةيحصلا تاسسؤملا ضعب ّنأ اًنايحأ ثدحي
ةسينكلا يف ةوعدلا نكل .اهعيب يه انيتأت يتلا ىلوألا ةركفلاو ،ةيداصتقالا ةيحانلا

http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2021/7/11/angelus.html


اوظفاح :اذه اوسنت ال .اًمئاد ةيناجم يه ةمدخلاو ،ةمدخلا ميدقت لب ،لاملا ىلع لوصحلا تسيل
.ةيناجملا تاسسؤملا ىلع

ةيحصلا ةياعرلا لاجم يف نيلماعلا عيمجلو ءابطألل يعيجشتو يريدقت نع برعأ نأ ّدوأ
لجأ نم ِّلصنلو .اًريثك نولمعي مهّنإ .ىرخأ تايفشتسمو ىفشتسملا اذه يف نيلماعلاو
اذامل ؟لافطألا ملأتي اذامل ...ىضرملا لافطألا ءاقدصألا ضعب انه دجوي .ىضرملا عيمج
ال ،ىضرملا عيمج لجأ نم اوّلصو ةالصلاب مهوقفار .بلقلا ّسمَي لاؤس اذه ؟لافطألا ملأتي
دحاو ّلكل نكمي ،هدحو دحأ كرتُي اّلأ بجي :ةبعص فورظ يف مهريغ نم رثكأ نوناعي نيذلا اميس
انمأ ،ءارذعلا ميرم ةعافشب اذه بلطنل .ةيانعلاو نانحلاو برقلاو ءاغصإلا ةحسم لاني نأ
.ىضرملا ءافشو

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

دحّتأ .هتجوز حرجو سيئرلا لتقم دعب يتياه ىلإ اًبلاغ يتالص تهجو ةريخألا مايألا لالخ
اًعم شيعلا رايتخاو ةايحلا رايتخاو ةحلسألا كرتل دلبلا كلذ ةفقاسأ ىلإ قداصلا ءادنلاب
نأ لمآو .زيزعلا يتياه بعش نم بيرق انأ .يتياه ةحلصملو عيمجلا ةحلصمل يوخأ لكشب
.مائوو مالس لبقتسم وحن اهتريسم فانئتسا نم ةمألا نكمتت نأو فنعلا ةماود فقوتت

وه مهتشيعمو مهلمع ردصم نيذلاو ةراحبلل صاخ لكشب سركملا ،رحبلا دحأ مويلا فداصي
ةحصب اونتعا .راحبلاو تاطيحملاب ةيانعلا ىلع عيمجلا ثحأو مهلجأ نم يّلصُأ .رحبلا يف
!رحبلا يف كيتسالبلا اومرت ال :راحبلا

!ءاقللا ىلإو اًئينه ًءاَدَغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
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